Informatie & Regels

Naar analogie van YouTube is Voeks gestart met een rubriek voor filmpjes: VoeksTube.
Naast door Voeksleden gemaakte filmpjes zijn ook leuke en relevante filmpjes van het internet welkom. Voeksleden kunnen zo zelf actief worden op VoeksTube.
Hoe kan ik een zelfgemaakt filmpje op VoeksTube plaatsen?
1.

Zelfgemaakte filmpjes, zowel losse als een serie van bijvoorbeeld een Webinar, plaatsen
wij graag op VoeksTube. Indien u hiervoor een nieuw filmpje wilt maken is het raadzaam
dit aan de redactie van VoeksTube voor te leggen ‘wat soort filmpje en waarover’. Indien
de redactie uw filmpje ongeschikt acht voor plaatsing krijgt u daarvan bericht.

2.

Voor zelfgemaakt filmpjes zijn er speciale eisen waaraan u moet voldoen:
a. Duur: De filmpjes zijn max. 5 minuten (vervolgdelen zijn ook max. 5 min, bijvoorbeeld
in de vorm van een Webinar).
b. Kwaliteit: Filmpjes moeten een goede beeld- en geluidskwaliteit hebben (min 750p,
liefst 1080p).
c. Taal: Filmpjes moeten in het Nederlands of in het Engels zijn.
d. Aanbieden: Het filmpje wordt door middel van een link aangeboden: VoeksTube heeft
geen opslagcapaciteit.
e. Kwaliteit: Het filmpje moet aan de volgende beeld- en geluidskwaliteit voldoen:
i. Beeld: HD formaat (min 1080p).
ii. Geluid: de hoogst mogelijke kwaliteit die voor amateurs beschikbaar is.
f. Opslag: Voor de opslag van uw filmpje(s) adviseren wij het gebruik van YouTube of
Vimeo. YouTube accepteert meerdere bestandsformaten, maar MP4 lijkt het meest
voor de hand te liggen. Uploaden naar YouTube kan via uw Google-account en is dus
de verantwoordelijkheid van de maker. Vimeo heeft het voordeel dat er geen reclames
zijn en overzichtelijk is opgebouwd.
g. Zichtbaarheid: Het filmpje moet op YouTube of Vimeo opgeslagen worden als ‘verborgen’. D.w.z. dat alleen personen die de link hebben, het filmpje kunnen zien. Het filmpje
wordt niet weergegeven op de kanaalpagina. Het filmpje wordt ook niet weergegeven
in de zoekresultaten van YouTube, tenzij iemand het filmpje toevoegt aan een openbare playlist.

Hoe kan ik een niet-zelfgemaakt filmpje op VoeksTube plaatsen?
In principe gelden hiervoor dezelfde richtlijnen zoals beschreven voor zelfgemaakte filmpjes.
1.

Uw filmpje dient aangeleverd te worden als link op YouTube en u dient dit filmpje op
YouTube te zetten overeenkomstig hun instructies op de link ‘hoe je een filmpje voor
YouTube moet maken’ (https://nl.wikihow.com/Een-Youtube-video-maken).

2.

Elk filmpje moet een titel, een omschrijving en een relevante 'thumbnail' (verkleinde afbeelding of foto) hebben. Indien er geen ‘thumbnail’ is zal de redactie een foto van een
fragment van het filmpje plaatsen als ‘thumbnail’

3.

De YouTube link, met titel, omschrijving en ‘thumbnail’ moeten gemaild worden aan
voekstube@voeks.nl

Algemene Regels voor het aanbieden van filmpjes op VoeksTube
1.

De inhoud van zowel zelfgemaakte filmpjes als die van het internet komen moet informatief zijn voor Voeksleden. Ze mogen geen politiek, religieus of tendentieus karakter hebben en moeten aansluiten bij de doelstellingen van Voeks of dan wel gerelateerd zijn aan
(de doelstellingen van) Shell.

2.

Filmpjes kunnen vele onderwerpen hebben, zoals sport, tuinieren, reizen, klussen in huis,
koken, (auto)techniek, geschiedenis, IT-hardware (smartphone, tablet, lap- en desktop),
internet, Domotica, etc. (Zie de overzichtslijst op de webpagina van VoeksTube). De redactie van VoeksTube staat open voor suggesties en overleg over andere onderwerpen.

3.

De maker en/of aanbieder van de aangeboden (en geplaatste) filmpjes is en blijft te allen
tijden verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en de plaatsing van de link daarvan op of
via VoeksTube. Voeks en/of de redactie van VoeksTube is/zijn niet aansprakelijk voor de
inhoud van de aangeboden filmpjes, voor de gevolgen van het plaatsen en verspreiding
(via de link van de aanbieder of anderzijds) daarvan door VoeksTubes. Het auteursrecht
van de filmpjes berust bij de maker ervan (of de anderzijds rechthebbende). Voeks of
VoeksTube betaalt de makers en/of de aanbieder(s) geen vergoeding voor het plaatsen
(van de link) van de filmpjes op VoeksTube.

4.

De redactie van VoeksTube behoudt zich te allen tijde het recht voor om filmpjes zonder
opgave van redenen te weigeren, evenwel niet zonder de inzender hiervan in kennis te
stellen.

